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 A ONG Moradia e Cidadania  

tem como missão:  

Promover a cidadania de popu-

lações em situação de vulner-

abilidade social com ênfase na 

educação, geração de trabalho 

e renda e ações de combate à 

fome e miséria. 

 

 

VEJAM O QUE JUNTOS PODEMOS FAZER 

 

 

 

01/06/2017 a ONG Moradia e Cidadania/PA recebeu da GILOG/BE grande 

quantidade de peças de tecidos de malha. Esses tecidos foram doados 

para confecção de roupas de cama e camisolas, a um grupo de voluntárias 

da Santa Casa de Misericórdia do Pará, onde também participam as vol-

untárias Gláucia Cabral Miriam Bartista, integrantes da equipe Moradia e 

Cidadania. 

 

 

 

No dia 01/07/2017, o   Coordena-

dor da Moradia e     Cidadania no  

Pará, Joaquim Sacramento,  divul-

gou os trabalhos sociais realiza-

dos no Estado para empregados 

da Caixa da SR Norte do Pará. 

 

NFORMATIVO ONG MORADIA E CIDADANIA 

Fundada pelos 

empregados da 

Caixa Econômica 

Federal em 

Setembro de 

2000, a ONG Mo-

radia e Cidadania 

é uma organiza-

ção não governa-

mental  que teve 

origem no 

Movimento da 

Ação da Ci-

dadania, contra a 

Fome, a Miséria e 

pela    Vida, or-

ganizado em 

1993 pelo So-

ciólogo Herbert 

de Souza, o Bet-

inho, para com-

bater a pobreza e 

a exclusão no 

Brasil. 

 

  

       COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PARÁ    EDIÇÃO 01/2018 

 



 

 

No período de 08 a 12 de no-

vembro de 2017, a equipe da 

Moradia e Cidadania Pará visi-

tou as agências Santarém/Pa, 

Muiraquitã/Pa e Tapajós/PA 

com o objetivo de divulgar a 

ONG Moradia e Cidadania, re-

sultando em novas adesões de 

voluntaries nas Agências visita-

das  

 

 

No mesmo periodo foram realizadas visitas à Comunidade Quilombola 

Bom Jardim, em Santarém/Pa,onde a conhecemos e identificamos 

suas necessidades emergenciais. Verificamos que a maior necessi-

dade era a reconstrução de um galpão onde todos se reuniam para 

celebrações e ações de cidadania e saúde. Foi então doado pela Mo-

radia e Cidadania/PA  materiais de construção para a reconstrução do 

referido Galpão. 

 

 

 
                                                                         

 

-------------------PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM !  -  JUNTOS SOMOS MAIS FORTES ! ---------------------------- 

                                              Preencha e entregue a autorização abaixo na ONG moradia e Cidadania– Pa 

  EMPREGADOS OU APOSENTADOS DA CAIXA 

 

EMPREGADO ATIVO   (  )             APOSENTADO FUNCEF (  ) 

 

NOME _____________________________________________________________________________________ 

DESEJA SER VOLUNTARIO ?   _______________________ 

FONE/CELULAR  ___________________________            

MATRICULA CAIXA__________________________ 

EMAIL REDE CAIXA_____________________________ 

EMAIL PARTICULAR______________________________ 

 

AUTORZAÇÃO:  Autorizo a averbação em folha de pagamento do valor equivalente a um titulo de alimentação /refeição ou 

90% desse valor , no caso de aposentado, em favor da ONG MORADIA E CIDADANIA. 

 

Belém/Pa _____/_____/_________             ____________________________________________________________________________ 

                                                                                                          Assinatura 

 

http://moradiaecidadania.org.br/ 


